ส่ วนที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ โดยมี หลักคิ ดที่ ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุ ป ระสงค์และเป้ าหมายที่ ต้องการในแต่ล ะยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา ซึ่ งจะมี ผ ลต่อวัตถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่ า วคื อ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมื อในการจัดทางบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี โดยนาโครงการ/กิ จกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทา
งบประมาณ เพื่อให้ก ระบวนการจัดท างบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชน
“ แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี
ดัง นั้น โครงการที่ บ รรจุ อยู่ใ นแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปี ปี ที่ หนึ่ ง ของห้วง
ระยะเวลาสามปี นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่ นอนของกิ จกรรมที่จะดาเนิ นการ โดยควรมีการประเมิ นถึ งความเป็ นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูใ่ นแผนประจาปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่ องรู ปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิค เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้จดั ทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลกั ษณะกว้าง ๆ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชดั เจน และ
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็ นเอกสารที่แสดง โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะดาเนินการเป็ นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้เทศบาลตาบลหาดเสี้ ยวมีแผนพัฒนาสามปี สาหรับนาไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พฒั นาที่วางเอาไว้
2) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
และการจัดทางบประมาณประจาปี
3) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4)
เป็ นการจัดเตรี ยมโครงการพัฒนาต่าง ๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้ อมจะบรรจุ ในเอกสาร
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
จากยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ ถึงขั้นตอนในการแปลงไปสู่
การปฏิบตั ิโดยการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งได้มีข้ นั ตอนการดาเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์
ความสาคัญและความจาเป็ นในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารทราบภารกิ จที่ จะต้องดาเนิ นการ
ต่อไป และดาเนิ นการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 ผ่านปลัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้ผบู ้ ริ หารอนุ มตั ิ โครงการดังกล่าวจะเป็ นการกาหนดทรัพยากรในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี และกาหนดปฏิทินการทางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมตั ิให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่ น คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดท าแผนพัฒนาท้อ งถิ่ น หน่ ว ยงานภายในองค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา จะสรุ ปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจัง หวัดการพัฒนาของจัง หวัด / อ าเภอ และนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น เพื่ อ นาเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่ วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่น และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่ วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ในครั้ง
แรก ให้เวทีการประชาคมร่ วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้
เป็ นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็ นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนา
สามปี ต่อไป
แต่สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่ งปี ) ให้เวทีการประชุ มร่ วม
พิจารณาทบทวนว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คดั เลื อก และโครงการ / กิ จกรรม ที่กาหนดไว้
ยัง มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ซึ่ งในขั้น ตอนนี้ ในการจัด ท าแผนพัฒ นาสามปี ต่ อ ไป จะสามารถคัด เลื อ ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา ที่จะนามาใช้เป็ นกรอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ก็ได้ รวมทั้งกาหนด
โครงการ / กิจกรรม ที่จะเพิ่มเติมหรื อตัดทอนลงได้
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่ วมพิจารณาว่า มีโครงการ / กิจกรรม อะไรบ้าง
ที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คดั เลือกมาใช้เป็ นกรอบในการ
พัฒนา
4. โครงการ / กิจกรรม ที่พิจารณากาหนดอาจมีเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการ
ดาเนินการ ดังนี้
(1) พิจารณาความเกี่ ยวเนื่ องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรื อระหว่างแนวทางการพัฒนา เช่ น
ในการ “ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ” ได้กาหนดแนวทางการพัฒนา “ สิ นค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” โดยเวทีการประชุ มได้กาหนด “ โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ ” ซึ่ งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กบั “ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ” ซึ่ งได้กาหนด “ แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ” โดยกาหนด “ โครงการปรับปรุ งและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี เก่าแก่ของชาวไทยพวน ” และ “ โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวไทยพวน ” หากพิจารณาแล้ว จะเห็น
ได้วา่ โครงการที่มาจากยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์ กนั แต่มีความเชื่ อมโยงกัน และสนับสนุ นกัน
ได้ในเชิงการเสริ มสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยการนาผลิตภัณฑ์มาขายให้นกั ท่องเที่ยว ซึ่ งหากกาหนดใน
แผนพัฒนาสามปี แล้ว จะต้องกาหนดห้วงเวลาการดาเนินงานที่สอดรับกัน
(2) ให้พิจารณานาโครงการ / กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนิน
การของชุ มชน ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี
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(3) มีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ได้อย่า งเหมาะสม และนอกจากนั้นยัง เป็ นการจัดล าดับ โครงการไว้เพื่ อท าแผนพัฒนาสามปี ในช่ วง
ถัดไปด้วยเนื่องจาก ในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลา
ต่ อ เนื่ อ งนานกว่ า สามปี ดัง นั้น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จึ ง จ าเป็ นต้อ งพิ จ ารณาแนวทางการจัด ท า
โครงการ / กิจกรรม ที่ต่อเนื่ องไปในระยะยาวด้วย ซึ่ งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปี ของการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี ได้
(4) เนื่ องจากกิจกรรมที่จะต้องดาเนิ นการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กาหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องคานึงถึงสิ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ทรัพยากรการบริ หารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่ วมดาเนินการ หรื อมีภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน
เรื่ องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกเป็ นอย่างน้อยสาม
ประเภท คือ 1. โครงการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนิ นการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกาลังเงิน กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู ้ทางด้านการบริ หารจัดการที่จะดาเนินการได้เอง
2. โครงการที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอุดหนุ นให้หน่วยงานอื่นดาเนิ นการ เพื่อให้เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภาพในการด าเนิ นงาน เนื่ อ งจากเป็ นงานที่ อ ยู่ใ นอานาจหน้า ที่ แต่ อ งค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น
ไม่ประสงค์จะดาเนิ นการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดาเนิ นการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็ นเงิ นอุดหนุ นให้
ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ
3. โครงการที่ ข อรั บ การสนับ สนุ นจากหน่ วยงานอื่ น ทั้ง ราชการบริ หารส่ วนกลาง ส่ ว น
ภูมิ ภาค รั ฐวิส าหกิ จ หน่ วยงานอื่ น และภาคเอกชน อันเนื่ องมาจาก เป็ นโครงการขนาดใหญ่ หรื อเป็ น
โครงการที่หน่ วยงานดังกล่าวเป็ นหน่วยปฏิ บตั ิและมีหน้าที่จดั บริ การสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึ ง
โครงการเงิ นอุดหนุ นเฉพาะกิจ (ซึ่ งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุ นอยูแ่ ล้ว โดยองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุน ต้องอยูใ่ นเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ)
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จาเป็ นต่ อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่ ง นอกจากจะต้องเก็ บ รวบรวมข้อมู ล พื้ นฐานทัว่ ไปแล้ว ยัง จะต้อง
วิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่ เลื อก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็ นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็ นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิ จกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กร
และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ได้
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ประกอบด้ วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ ละกิจกรรม ดังนี้
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุ ปผลการพัฒนาที่ผา่ นมาและ
นาเสนอที่ประชุ มซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น ประชาคมท้องถิ่ น และหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี ที่ผา่ นมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริ มาณและในเชิงคุณภาพ
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผา่ นมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่ วมกัน
คัดเลื อกยุทธศาสตร์ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปั ญหาความต้องการของ
ประชาคม/ชุ มชน ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณี ดงั กล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์ การพัฒนามาเป็ นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ก็ได้)
ในกรณี ที่เห็นว่า มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยงั มิได้กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นา แต่ มี ค วามจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้อ งก าหนดขึ้ น ใหม่ แต่ ท้ ัง นี้ ต้อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง เหตุ ผ ลและ
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ มี ค วามสอดคล้อ งกับ จุ ดมุ่ ง หมายของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น และวิ สั ย ทัศ น์ ก ารพัฒ นาท้อ งถิ่ น
(และนาไปปรับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่อไป)
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่ งล้วนแล้วแต่มีความจาเป็ นในการ
ดาเนิ นการเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาทั้งสิ้ น แต่มีความสาคัญความจาเป็ นเร่ งด่วนมาก
น้อยแตกต่า งกัน ที่ป ระชุ มตามข้อ 1 จะต้องร่ วมกันจัดเรี ยงลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดลาดับความสาคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่า แนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลาดับความสาคัญอยูใ่ นลาดับ
หลัง ๆ จะไม่ตอ้ งนามาปฏิบตั ิ เพราะการที่จะกาหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
ต้องดาเนิ นการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปี ของแผนพัฒนาสามปี นั้น อาจมีแนวทางที่จาเป็ นต้องนามาเน้นการ
ปฏิบตั ิ
วิธีการจัดลาดับความสาคัญ มี หลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุ มตกลงกัน หรื ออาจใช้
วิธี ก ารลงคะแนนคัด เลื อ กโดยใช้บ ัต รลงคะแนน เพื่ อ น ามารวบรวมคะแนนจัด ล าดับ วิ ธี ก ารจัด ล าดับ
ความสาคัญที่เป็ นวิทยาศาสตร์ อาจใช้วิธี Rating Scale หรื อวิธี Strategic Graph หรื อวิธีอื่น ๆ ซึ่ งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบตั ิได้ตามความเหมาะสม
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4. การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้ วงสามปี
หลังจากจัดลาดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสิ นใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนา
เหล่ า นั้นมาดาเนิ นการ แต่ ในการตัดสิ นใจเลื อกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ ถึงความจาเป็ นไปได้ในทางปฏิ บตั ิ
เพราะในการจัดลาดับความสาคัญอาจใช้การตัดสิ นใจของแต่ละบุ คคลเป็ นหลัก ดังนั้น เพื่อการทบทวนและ
ยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิจริ งหรื อไม่ จึงควรนาแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา
1. หลัง จากได้แ นวทางการพัฒ นาในช่ ว งสามปี แล้ว ให้ ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกัน พิ จ ารณาคัด เลื อ ก
วัตถุ ป ระสงค์ข องยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา มาจัดท าเป็ นวัตถุ ประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิ จารณา
คัดเลื อกวัตถุ ประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดงั กล่าวมาจัดทาเป็ นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
บางครั้ งองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น อาจก าหนดวัตถุ ประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ตั้ง แต่
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาท้องถิ่ นแล้ว แต่ อาจนามาปรั บให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี
2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุ มจะร่ วมกันพิจารณากาหนด โครงการ/กิ จกรรม การพัฒนาที่จะต้อง
ดาเนินการตามแนวทางที่คดั เลือก และโดยที่กิจกรรมที่ดาเนิ นการย่อยมีความหลากหลาย ซึ่ งที่ประชุ มจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่กาหนด
อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ / กิ จกรรม ที่ครบถ้วน ซึ่ งอาจจะมี ท้ งั โครงการ / กิ จกรรม ที่องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ดาเนิ น การเอง โครงการ / กิ จกรรม ที่ ร่ว มด าเนิ นการกับ หน่ วยงานอื่ น หรื อ
โครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นที่เป็ นผูด้ าเนินการ
(2) พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันระหว่างแนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดาเนินงาน และใน
ด้านของผลการดาเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือก โครงการ / กิจกรรม
ก. จากความจาเป็ นเร่ งด่วน
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่ดาเนินการ
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ และตัวชี้วดั ความสาเร็ จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปี แรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนพัฒนาสามปี โดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 บทนา
ส่ วนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่ วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
ส่ วนที่ 6 การนาแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบตั ิและการติดตามและประเมินผล
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่ งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี และ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุ งแผนพัฒนาสามปี ให้สมบูรณ์ต่อไป
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ปรับปรุ ง
แล้ว เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ผา่ นการพิจารณาให้ผบู ้ ริ หาร
ท้องถิ่น
2. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุ มตั ิร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
และนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ
คณะกรรมการประสานแผนระดับอาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทัว่ กัน
3. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นส่ งแผนพัฒนาสามปี ที่ประกาศใช้แล้ว ให้คณะกรรมการประสานแผน
ระดับอาเภอพิจารณากลัน่ กรองแผนสามปี
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1.4 ประโยชน์ ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมื อที่ จะช่ วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนิ นงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่ อมโยงและส่ งผล
ทั้งในเชิ งสนับสนุ นและเป็ นอุ ปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นนามาตัดสิ นใจกาหนดแนว
ทางการดาเนิ นงานและใช้ทรัพยากรการบริ หาร (4 M) ประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริ หาร
จัดการของท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสู งสุ ด
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